
Wrocław, dnia 6.11.2019 r. 
 

nr postępowania: BZP.242.15.2019.BO 
Wykonawcy 
(informacja przesłana drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Wykonanie działań promocyjnych w ramach projektu Leopoldina online. 

 
INFORMACJA NR 1 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TREŚCI SIWZ 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytania ogólne: 
Pytanie 1: Czy Zamawiający może przesłać jakiś brief/opis projektu Leopoldina online? 
Odpowiedź 1: Informacje można znaleźć w opisie projektu na stronie https://uni.wroc.pl 
/projekty-uwr/leopoldina-online/ 
 
Pytanie 2: 2) Czy Zamawiający może na potrzeby opracowania próbek udostępnić Wykonawcy 
KV Zamawiającego, na którym należy bazować przy pracach projektowych?  
Odpowiedź 2: Zgodnie z zapisem w Rozdziale X pkt 6 SIWZ: Próbki powinny odzwierciedlać 
możliwości techniczne (…) oraz funkcjonalne (….) realizacji zadania na możliwie najwyższym 
poziomie w odniesieniu do właściwości podlegających ocenie, opisanych w (…) SIWZ. W związku z 
powyższym mogą to być zarówno kreacje z wcześniejszych realizacji jak i nowe kreacje. W 
przypadku kreacji nowych Zamawiający nie wymaga aby dotyczyły one przedmiotowego 
zamówienia. 
 
Pytanie 3: 3) Czy Wykonawca dobrze rozumie, że na potrzeby marketingu internetowego ma 
powstać osobny KV dedykowany projektowi? 
Odpowiedź 3: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w punkcie 2.1.b OPZ: 
jest: kreacje będą utrzymane w estetyce wizualnej UWr 
zmienia się na: opracowany przez wykonawcę key visual i kreacje będą utrzymane w estetyce 

wizualnej UWr i będą publikowane w kanałach promocyjnych UWr oraz innych kanałach 
istotnych z punktu widzenia promocji projektu (wg wskazań wykonawcy). Zamawiający będzie 
wskazywać tematykę grafik i wizualizacji, ale będzie też wymagać inwencji wykonawcy w tym 
zakresie. 

Pytania do OPZ 
Materiały promocyjne drukowane: 
Pytanie 4: 1) Czy Zamawiający może wskazać, do jakiego rodzaju miejsc ma być prowadzony 
kolportaż plakatów (lokalizacja, typ miejsc)? 
Odpowiedź 4: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w punkcie 1.3 OPZ: 
jest: Kolportaż plakatów. Możliwy pocztą lub kurierem. Miejsca docelowe zostaną wskazane 

przez Zamawiającego, nie więcej niż 50 miejsc 
zmienia się na: Kolportaż plakatów. Możliwy pocztą lub kurierem. Miejsca docelowe, takie jak: 

instytucje naukowe, biblioteki i szkoły na terenie Polski zostaną wskazane przez 
Zamawiającego, nie więcej niż 50 miejsc. 

 
Materiały promocyjne elektroniczne: 
Pytanie 5: W jakich kanałach będą publikowane grafiki i wizualizacje? 
  



Odpowiedź 5: Odpowiedź zawarta w Odpowiedzi 3. 
 
Pytanie 6: Czy Zamawiający może wskazać, czego mają dotyczyć grafiki i wizualizacje? Czy 
wykonawca ma samodzielnie dobrać tematykę grafik i wizualizacji, czy Zamawiający przekażę 
wytyczne?  
Odpowiedź 6: Odpowiedź zawarta w Odpowiedzi 3. 
 
Filmy: 
Pytanie 7: Czy napisy naniesione na filmy będą wyłącznie w j. polskim?  
Odpowiedź 7: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w punkcie 2.2.g OPZ: 
jest: przeprowadzenie postprodukcji zarejestrowanych materiałów wideo (montaż, efekty, 

udźwiękowienie, animacje/napisy etc.) 
zmienia się na: przeprowadzenie postprodukcji zarejestrowanych materiałów wideo (montaż, 

efekty, udźwiękowienie, animacje/napisy etc. Napisy naniesione na filmy wymagane będą w 
języku polskim i angielskim). 

 
Pytanie 8: Czy Zamawiający może wskazać, w jakich kanałach będą publikowane filmy? 
Odpowiedź 8: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w punkcie 2.2.k OPZ: 
jest: kreacje będą utrzymane w estetyce wizualnej UWr 
zmienia się na: kreacje będą utrzymane w estetyce wizualnej UWr i będą publikowane na stronie 

UWr i innych stronach internetowych, w SM i YouTube 
 
Pytanie 9: Czy Zamawiający może wskazać, czego będzie dotyczyć konferencja? Jak długiego 
materiału video z konferencji oczekuje Zamawiający? Jaką finalną formę ma przyjąć materiał video 
z konferencji (videorelacja, reportaż)? 
Odpowiedź 9: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w punkcie 2.3 OPZ: 
jest: Wykonanie filmowej relacji z konferencji 
zmienia się na: Wykonanie filmowej relacji z konferencji (videorelacja z jednodniowej konferencji 
podsumowującej projekt). 
 
Pytanie 10: Czy Zamawiający może wskazać minimalna liczbę zdjęć, które mają powstać w 
ramach dokumentacji działań making of. Czy działania te odnoszą się wyłącznie procesu 
powstawania filmu promocyjnego?  
Odpowiedź 10: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w punkcie 2.4 OPZ: 
jest: Wykonanie dokumentacji fotograficznej z działań typu making off 
zmienia się na: Wykonanie dokumentacji fotograficznej z działań typu making off. Działania 

making-off odnoszą się do zadań wymienionych w pkt 2.1, 2.2, 2.3 OPZ. Zamawiający 
wymaga minimum 1 zdjęcia z 1 zadania. 

 
Działania Marketingowe i PR-owe: 
Pytanie 11: Czy profile w mediach społecznościowych mają być profilami projektu? 
Odpowiedź 11: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w punkcie 3.2.e OPZ: 
jest: Wykonawca przy realizacji kampanii na portalu Facebook będzie wykorzystywał również 

istniejące konto UWr 
zmienia się na: Wykonawca przy realizacji kampanii na portalu Facebook będzie wykorzystywał 

również istniejące konto UWr oraz prowadził profile dedykowane projektowi. 
 
Pytanie 12: Czy harmonogram i scenariusz publikacji postów ma powstać od razu na cały okres 
trwania kampanii, czy w krótszych ujęciach np. kwartalnych?  
Odpowiedź 12: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w punkcie 3.1.a OPZ: 
jest: przygotowanie scenariusza, kreacji i harmonogramu kampanii w mediach społecznościowych 

wraz z jej przeprowadzeniem na kwotę nie mniejszą niż 25% całkowitego budżetu 
przewidzianego na działania marketingowe i PR-owe w Internecie i prasie 

zmienia się na: przygotowanie scenariusza, kreacji i harmonogramu kampanii w mediach 
społecznościowych wraz z jej przeprowadzeniem na kwotę nie mniejszą niż 25% całkowitego 
budżetu przewidzianego na działania marketingowe i PR-owe w Internecie i prasie. 
Harmonogram i scenariusz publikacji postów ma powstać ujęciach kwartalnych. 

 
Pytanie 13: Czy Zamawiający przekaże wytyczne dotyczące tematyki postów? 
Odpowiedź 13: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w punkcie 3.1.e OPZ: 



jest: posty powinny być tworzone w sposób atrakcyjny, wywołujący pozytywne reakcje 
(udostępnienia, komentarze) 

zmienia się na: posty powinny być tworzone w sposób atrakcyjny, wywołujący pozytywne reakcje 
(udostępnienia, komentarze). Tematyka postów ma być tak dobrana, aby w najlepszy sposób 
promowała projekt. Niektóre posty mogą być sugerowane przez Zamawiającego 

 
Marketing internetowy: 
Pytanie 14: Ile przeformatowań reklamy Google Ads oczekuje Zamawiający?  
Odpowiedź 14: Zamawiający zmienia treść SIWZ tj. w punkcie 3.2.b OPZ: 
jest: wykonawca zaprojektuje i przygotuje do emisji reklamę internetową oraz zakupi powierzchnię 

reklamową AdWords w modelu PPC, generując aktywność minimum 10 000 kliknięć. Reklamy 
mają spełniać standardy AdWords i być kreowane zgodnie z Key visual kampanii w sposób 
zapewniający zauważalność, tak by nakłonić użytkownika do przejścia na landing page 

zmienia się na: wykonawca zaprojektuje i przygotuje do emisji reklamę internetową oraz zakupi 
powierzchnię reklamową AdWords w modelu PPC, generując aktywność 10 000 kliknięć. 
Reklamy mają spełniać standardy AdWords i być kreowane zgodnie z Key visual kampanii w 
sposób zapewniający zauważalność, tak by nakłonić użytkownika do przejścia na landing 
page. Na potrzeby kampanii Wykonawca zostanie podpięty pod konto reklamowe 
Zamawiającego 

 
Pytanie 15: Czy Wykonawca zostanie podpięty pod konto reklamowe Zamawiającego? 
Odpowiedź 15: Odpowiedź zawarta w Odpowiedzi 14. 
 
Pytanie 16: Czy podane wskaźniki efektywności mają zostać osiągnięte do dnia 30.09.2020? 
Odpowiedź 16: Tak, podane wskaźniki mają być osiągnięte do 30.09.2020. 
 
Pytanie 17: Czy dobrze rozumiemy, że Wykonawca spełni wymagania wskazane w OPZ, jeśli 
pojawi się 1 reklama w prasie ogólnopolskiej, 1 artykuł sponsorowany w internecie oraz 1 artykuł 
sponsorowany w prasie branżowej? 
Odpowiedź 17: Tak, zgodnie z zapisami w pkt 3.3a), 3.4a) i 3.5a) OPZ. 
 
Pytanie 18: Dotyczy punktu 6 z sekcji "X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY" SIWZ: 
Czy próbki, które należy dostarczyć, to nowe kreacje, które powinniśmy przygotować na potrzeby 
oferty, czy mają to być przykładowe kreacje z wcześniejszych realizacji odpowiadające 
poszczególnym punktom? 
Odpowiedź 18: Zgodnie z Odpowiedzią 2. 
 
Pytanie 19: Czy mogliby Państwo napisać kim jaka jest grupa docelowa do której chcą Państwo 
dotrzeć z komunikatem? 
Odpowiedź 19: Informacje można znaleźć w opisie projektu na stronie https://uni.wroc.pl 
/projekty-uwr/leopoldina-online/ 

 
Pytanie 20: Nawiązując do formularza ofertowego, punkt 3, chcą Państwo żebyśmy podali koszt 
kampanii dla pierwszego etapu, czy dla całego okresu współpracy? Jeżeli mamy wyestymować 
koszta potrzebowalibyśmy znać ilości kliknięć, np. ile PPC chcieliby Państwo osiągnąć podczas 
kampanii w danym etapie, ponieważ piszą Państwo w opisie przedmiotu zamówienia w puncie 3.2. 
b) i d)  o minimalnych kliknięciach, a nie ma informacji o maksymalnych ilościach i w jakim 
okresie? 
Odpowiedź 20: Odpowiedź zawarta w Odpowiedzi 14. 
 
Pytanie 21: Czy jest możliwość przesunięcie deadlinu? 
Odpowiedź 21: Nie, termin realizacji zamówienia tj. od dnia zawarcia umowy do 30.09.2020r. 
- nie ulega zmianie. 
 
Pytanie 22: W punkcie X, ust. 2., podpunkt 6) SIWZ Zamawiający pisze: 
„6) Próbki – złożone dla potrzeb oceny ofert zgodnie z kryterium oceny ofert pn.: Jakość wykonania 
usług (rozdz. XIII): 
1. Plakat (w formie pliku pdf). 
2. Projekt grafiki ze wskazaniem grupy docelowej (w formie pliku pdf). 
3. Film promocyjny (w formie pliku mp4). 



4. Projekt działań marketingowych produktu w mediach społecznościowych (w formie pliku pdf). 
5. Projekt artykułu prasowego sponsorowanego ze wskazaniem dla jakiej prasy branżowej i 
konkretnej profesji jest dedykowany (w formie pliku pdf). 
Ww. próbki należy dostarczyć w celu oceny złożonych ofert – nie muszą spełniać wszystkich 
parametrów wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ). Próbki 
powinny odzwierciedlać możliwości techniczne (plakat, grafika, film) oraz funkcjonalne (projekt 
działań marketingowych, projekt artykułu) realizacji zadania na możliwie najwyższym poziomie w 
odniesieniu do właściwości podlegających ocenie, opisanych w pkt 3.2) w Rozdziale XIII 
SIWZ.Wykonawca– realizując zamówienie - dostarcza materiały promocyjne oraz usługi na 
poziomie technicznym oraz funkcjonalnym zastosowanym w próbkach tj. o właściwościach 
podlegających ocenie, opisanych w pkt 3.2) w Rozdziale XIII SIWZ, identycznych jak zastosowane 
w próbkach. 
Materiały promocyjne oraz usługi dostarczone w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać 
wszystkie parametry wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ). 
Próbki stanowią część oferty i będą podstawą do oceny oferty w Kryterium 2: Jakość wykonania 
usług. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia próbek. Wykonawca zapisuje próbki na 
zewnętrznym nośniku pamięci USB i załącza do oferty. Zamawiający zwróci próbki wykonawcom, 
których oferty nie zostały wybrane na ich wniosek. 
Oferta Wykonawcy, który nie złoży wszystkich wymaganych próbek zostanie odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako nieodpowiadająca treści SIWZ. 3.” 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie jaką tematykę mają mieć próbki 
wymienione w zacytowanym fragmencie SIWZ? Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty 
dotychczasowych realizacji Wykonawcy spełniających podane kryteria? 
Odpowiedź 22: Zgodnie z Odpowiedzią nr 2. 
 
Pytanie 23: Pytanie dotyczy pkt. 3.3: Prosimy o doprecyzowanie jaką grupę docelową 
Zamawiający miał na myśli jako odbiorców reklam w prasie ogólnopolskiej. 
Odpowiedź 23: Zgodnie z Odpowiedzią nr 19. 
 

Ponadto zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
następującym zakresie: 
Nazwa poz. w OPZ było: zmienia się na: 
2.1.c wszystkie grafiki i wizualizacje będą 

zachowywać standard WCAG 2.0 
(Wytyczne dla dostępności treści 
internetowych 2.0 – WCAG 2.0) 

wszystkie grafiki i wizualizacje będą 
zachowywać standard WCAG 2.1 
(Wytyczne dla dostępności treści 
internetowych 2.1 – WCAG 2.1) 

2.1.l wszystkie grafiki i wizualizacje będą 
zachowywać standard WCAG 2.0 
(Wytyczne dla dostępności treści 
internetowych 2.0 – WCAG 2.0) 

wszystkie grafiki i wizualizacje będą 
zachowywać standard WCAG 2.1 
(Wytyczne dla dostępności treści 
internetowych 2.1 – WCAG 2.1) 

3.2.b 
3.2.e wykreśla się słowo „minimum” 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu 

zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ) 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz przygotowania odpowiedzi 

na kolejne pytania - na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:30. 

 
Zgodnie z dyspozycją 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 

mgr Ryszard Żukowski 
Kanclerz 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


